Reacties op kappen en nieuwe aanplant Vrijheidsdreef
(nav persbericht 2 oktober 2015)

Reacties boomsoort
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Graag doe ik een voorstel voor nieuwe beplanting bomen:Vanuit ecologisch oogpunt stel ik voor diverse soorten bomen te planten, diversiteit maakt de bomen
sterker en de straat minder kwetsbaar als één van de bomen toch ziek of om andere reden gekapt moet worden.
Het straatbeeld zal veranderen, natuur is divers! Kies sowieso voor gezaaide bomen, deze zijn ook diverser en dus sterker!
Ik vertrouw erop dat u onder de bomen géén gras zult doen, gras onder de boom is voor de boom erg slecht, vanuit de bomenverzorging komt de stelling:
‘Gras onder de boom is de ondergang van de boom’!
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Het is bijna niet te doen om te kiezen uit zoveel soorten bomen, voor een zo lange levensloop. Echter er moet gekozen worden en ik loop er al een tijdje mee
rond, want de uitkomst voor de kastanjebomen" zo jammer als het is" stond voor mij al vast.
Mijn voorkeur gaat uit naar een spectaculaire boom in voorjaar, zomer en herfst die bij zo'n lange laan menig bezoeker zal bekoren en fotografen zal lokken
en die tevens een binding heeft met de mensen die ons bevrijde " De Rode Esdoorn ( Acer rubrum ) uit oost Canada en de verenigde Staten. Deze boom is
sterk, staat graag naast water en heeft een mooie hoogte.
Gezien de jaarlijkse herdenkingen rond 4 mei zou dit ook nog een eerbetoon kunnen zijn aan onze bevrijders en allen die zich inzetten voor de vrijheid. tevens
zou bij elke boom een vermelding kunnen staan van een verzetsheld en/of bevrijder die belangrijk is geweest voor Heemstede of Nederland. Zo krijgt de
vrijheidsdreef zeker zijn monumentale status.
Veel succes bij het kiezen.
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Graag walnootbomen plaatsen!
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Aan uw verzoek om mee te denken over de nieuwe bomen op de Vrijheidsdreef doe ik mee.
Mijn voorstel zou zijn om de Vrijheidsdreef in te planten met Linden en wel de Tilia x vulgaris (Tllia cordata x Tilia platyphyllos) de Hollandse of gewone Linde.
Deze "bastaard" van de cordata en platyphyllos heeft door zijn waardevolle groei-eigenschappen in vrijwel alle landen zijn beide ouders vervangen en is over
de gehele wereld zo zeer de laanboom bij uitstek geworden, dat een ieder, die over linden spreekt eigenlijk zelden of nooit denkt aan de ouders de zomer- of
winterlinde maar heel vaak aan de Hollandse linde.
De kenmerken staan tussen beide ouders in te weten: Blad vrij groot 6-10 cm lang en breed, aan bovenzijde donkergroen en glad, aan onderzijde lichtgroen (
als de grootbladige) echter niet behaard (als de kleinbladige). Draagt veel schermen van bloempjes, vruchtjes zijn behaard, fraaie verkleuring in de herfst. De
beworteling: meerdere hartwortels ( stormvast), geen penwortel, wel vergaande zijwortels. Ongevoelig voor winterkou, ook geen last van voorjaarsvorsten.
Bestand tegen (zee-)wind, schadelijke stoffen, (fijn-)stof. Heel goed bestand tegen gesloten wegdekken en grondophogingen. Weinig aantasting door ziekten
en insecten. Minder last van honingdauw op de bladeren en daardoor minder last van excrementen van luizen of andere honingdauw producerende dieren of
insecten. De bomen groeien redelijk snel en kunnen tot 40 meter hoog worden. De linde kan zelfs als hij zeer oud is meerdere malen gekandelaberd worden
en hersteld zich dan prima. Al met al een fraaie boom, die al voor veel lanen in Europa succesvol is aangeplant en nu doen voor het creëren van een mooie
Vrijheidsdreef, waar onze kinderen en (achter-achter-)kleinkinderen weer heel lang van kunnen genieten.
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N.a.v de Gemeenteinformatie van 7 okt 2015 wil ik graag een warme aanbeveling doen om de Vrijheidsdreef te her-beplanten met Robinia's. Deze
Acaciasoort bloeit langdurig (mei, juni, juli) met grote trossen geurende witte bloeien die ook aantrekkelijk zijn voor bijen. De stam heeft een decoratieve
structuur. Deze bomen groeien snel groot en hebben een lange levensduur. Bovendien produceren zij een duurzame hardhoutsoort. In Den Haag is deze
boom met succes als straatboom aangeplant in het Benoordenhout.
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Ik las het artikel in het Heemsteeds Nieuwsblad over de aanplant van nieuwe bomen op de Vrijheidsdreef en in het lijstje met mogelijkheden ontbreekt in mijn
ogen de Plataan nog…een statige lanenboom.
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Nu het onvermijdelijk is om de Vrijheidsdreef te herplanten, is het ook van belang om een laanboom te kiezen die op termijn zorgt voor het herwinnen van het
statige karakter van de laan, maar die daarnaast een hoge natuurwaarde heeft, bijdraagt aan het karakter van van de voormalige buitenplaats Groenendaal
en waarmee Heemstede zeker een eeuw vooruit kan. Mijn inziens komen hiervoor enkel inlandse bomen in aanmerking: zomereik, beuk en linde.
Zomereik zorgt zonder meer voor een statige laan, die ook landschappelijk goed past, maar geduld is vereist, omdat het een vrij langzame groeier is. Hij zou
de natuurwaarde van de Vrijheidsdreef vergroten, omdat hij een groot aantal specifieke soorten insecten en paddenstoelen als begeleider kent. Daarnaast
kan hij dienen als broedplaats voor holenbroedende vogels en voor vleermuizen. Helaas is er ook een minpunt: door het oprukken van processierupsen kan
er overlast ontstaan.
Beuk is een zeer geschikte laanboom die zorgt voor zeer statige lanen, die zeer beeldbepalend zijn en bij een buitenplaats horen. Ook hier geldt dat een beuk
vele natuurlijke begeleiders kent, waardoor de biodiversiteit van de Vrijheidsdreef sterk zal toenemen. Een voordeel is dat een beukenlaan er redelijk snel als
een statige laan uitziet
Linde is een geschikte laanboom en voor de Vrijheidsdreef zeker aan te bevelen, gezien de reeds aanwezige statige lindenlanen in Groenendaal en op
andere buitenplaatsen in Heemstede. Ook linde zorgt voor een vergroting van de biodiversiteit en kan bij goed beheer eeuwen mee.
Bij het herplanten van de Vrijheidsdreef dienen mijn inziens enkele zaken in acht gehouden te worden:
Het is van belang om in het vroege voorjaar van 2016 de groeiplaatsen van Maarts viooltje te markeren om deze bij de herplant te beschermen. Per slot van
rekening is het Maarts viooltje een belangrijke natuurlijke factor in de laan. Een mooie laan heeft een schrale bodem. Dit is nu al het geval en dient behouden
te blijven. Het is daarvoor van belang om voedselarme zandgrond aan te brengen en niet te werken bemeste tuingrond of vergelijkbaar materiaal. Een schrale
grond heeft voor het laanbeheer het voordeel dat er ten hoogste een maal per jaar gemaaid hoeft te worden, maar ook dat er meer mycorrhizavormende
paddenstoelen gaan groeien, die van groot belang zijn voor de gezonde ontwikkeling van de bomen. Bij een bemeste bodem zullen deze niet aanwezig zijn
en de levensverwachting en de gezondheid van de bomen zullen daardoor verminderen. Zie hiervoor ook de brochure `Wegbermen, lanen en parken,
toevluchtsoord voor paddenstoelen’ van de Nederlandse Mycologische Vereniging, die ik u separaat laat toekomen
Daarnaast is het voor de uitstraling van de laan van belang dat deze uit één boomsoort bestaat.
Tot slot wil ik graag vermelden dat ik, samen met leden van de KNNV-afdeling Haarlem e.o., in 2014 Groenendaal op paddenstoelen heb onderzocht.
Ik wens u veel wijsheid bij het besluit over de herplant van de Vrijheidsdreef. Indien gewenst wil ik bovenstaande graag nader toelichten.
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Afgelopen week hoorde ik dat er sprake is van een herplantingsplan van de vrijheidsdreef met burgerparticipatie mogelijkheden.
Alleen heb ik tot dusver de specs en info over de coördinator niet mogen ontvangen. Natuurlijk hebben wij daar ideeën over:
Dit zou een 3e MEERGroen burgerparticipatie projectkunnen worden
IK denk daarbij aan een systeem van wijkers en blijvers. De definitieve bomen, of dat nu weer kastanjes ( Niet logisch) ,lindes, eiken of robinia’s gaan
worden, gaan nl zeker 20 jaar nodig hebben om iets van een monumentale status te krijgen, die denk ik gewenst is,.
Daarom zou ik een dubbelle rij willen voorstellen waarbij de wijkers hoogstam fruitbomen zijn van allerlei soort. Die moeten dan niet boven de weg hun fruit
kwijt kunnen raken ,maar boven de berm. Wij zouden die bomen dan zowel met geïnteresseerden kunnen planten ( of zelfs laten adopteren) en met scholen
/wijkbewoners/ betrokkenen 2 jaarlijks de verzorging en het oogsten ‘op de kaart kunnen zetten’.
Is dat iets wat de moeite waard is om nader uit te werken? En met wie? IK denk dat we daar wel mensen voor in beweging kunnen krijgen.
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Het is duidelijk dat de paardenkastanjes aan de Vrijheidsdreef gekapt moeten worden. Met de gemeenteraad zullen vele Heemstedenaren dit een pijnlijke
maar onontkoombare beslissing vinden. In de zoektocht naar een nieuwe aanplant ben ik op de volgende boom gestuit.
Ik wil de commissie cq de raad in overweging geven de Amerikaanse Rode Esdoorn te planten. Het is een zeer sterke, zeer snelgroeiende boom, die het op
elke ondergrond en in sterk uiteenlopende klimaten goed doet en 150 jaar oud kan worden. Er is een grote variëteit in cultivars (zie de eerste website
hieronder) met een hoogte van 15 - 25 meter. De boom heeft in elk jaargetijde een rood element (maar gewone groene bladeren in de zomer). Het
opvallendste is het schitterende herfstblad dat verkleurt via goudgeel tot vuurrood. Dat zou een uniek beeld opleveren voor Nederland en bijdragen aan de
bijzondere positie van de Vrijheidsdreef en daarmee een sterke aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op bezoekers.
Door deze boom uit Noord-Amerika, het werelddeel van onze US cq Canadese bevrijders te verbinden met het Vrijheidsbeeld en het monument voor de
omgekomen Joodse Heemstedenaren, geven we het geheel een bijzondere symbolische betekenis.
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Bewoners in de directe omgeving (het Groenendaalkwartier) reageerden zonder uitzondering zeer positief op dit idee. Ik denk daarom dat veel
Heemstedenaren er zo over denken. Ik geef hieronder enkele foto's en vindplaatsen betreffende de Acer Rubrum. Ik zond dit voorstel al eerder aan de
Commissie Ruimte en de Gemeenteraad.
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Onze belangstelling is gewekt door het bericht over de gekapte kastanjebomen aan de Vrijheidsdreef in Heemstede. Niet in de laatste plaats omdat in dit
bericht op de website van de gemeente Heemstede wordt gevraagd naar ideeën voor het herplant plan.
Stichting Fruit Your World is in de opstartfase en verheugt zich in een groeiende belangstelling. In het kort is dit initiatief er op gericht om mensen met elkaar
te verbinden door middel van fruitbomen. Wij werken inmiddels samen met o.a de gemeente Haarlemmermeer en NMCX.
Onze vraag aan u is, of u het met ons eens bent, dat het herplanten van de gekapte kastanjebomen, een uitgelezen kans is om mensen - zoals bewoners van
Heemstede- te verbinden aan de nieuwkomende bomen en dat zij hier de vruchten van zullen kunnen plukken. Een win-win situatie, als u het ons zou vragen.
Alvast 1 inwoner van Heemstede is enthousiast over dit idee en is bereid zich te verbinden aan een netwerk van fruitboom 'voogden', namelijk (…..). Zij is
degene die ons heeft gewezen op de huidige situatie en zij heeft persoonlijk jeugdherinneringen aan de gekapte kastanjebomen op de Vrijheidsdreef.
Volgens onze expert/adviseur die zijn licht heeft laten schijnen op de mogelijkheden qua locatie, zijn er zowel appel- als peren en walnoten bomen wenselijk.
Zijn kennis voorziet ook in de specifieke variëteiten.
Wij zijn van harte bereid u van meer informatie te voorzien over wie wij zijn, waar we voor staan. Wij vragen ons af hoe wij samen met u en de gemeente te
werk zouden kunnen gaan. Bovendien zijn wij heel benieuwd of u als Raadscommissie, interesse heeft in ons voorstel de koppen bij elkaar te steken om een
vernieuwende manier van netwerken, met de bewoners van uw gemeente, inhoudelijk vorm te geven.

Reacties verwerken kastanjehout
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Wat betreft de bomen die gekapt moeten worden op de Vrijheidsdreef, is het misschien mogelijk om een de bomen gedeeltelijk te kappen en deze bomen te
laten bewerken door een houtkunstenaar tot kunstwerken of tot totempalen? Misschien kunnen er ook op de afgezaagde bomen kunstwerken komen te
staan?
Ook van het overgebleven hout kunnen er mooie kunstwerken worden gemaakt (zoals bijv. staande vogelhuisjes voor in de tuin) die de mensen uit
Heemstede zouden kunnen kopen. Het echte afvalhout kan worden verkocht voor kachelbrandhout.
Veel succes met de verwerking en het uitvoeren van de plannen,
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Wellicht is het een idee om het niet „herbruikbare” hout te verwerken tot hout voor houtkachels en deze zakken tegen een vriendelijke prijs te verkopen voor
een goed doel en de bewoners te laten kiezen uit een aantal goede doelen en hier, op basis van de meeste stemmen gelden, drie goede doelen voor te
selecteren. Op basis van het aantal stemmen per goed doel van deze drie doelen de opbrengst verdelen.
Zo ontstaat er een win-win situatie en komt er, naast maatschappelijke betrokkenheid en keuzemogelijkheden voor de bewoners van Heemstede, een
kostendekking tot stand en een meerwaarde voor drie goede doelen in de vorm van een financiële bijdrage. Zo kan er wellicht gekozen worden uit opties
KWF, Brandwondenstichting, Nierstichting, Hartstichting, Voedselbank, Sporten voor kinderen waarvan de ouders lidmaatschap niet kunnen betalen….
Ik wil me graag inzetten om met de gemeente dit plan vorm te geven. Wellicht kan de firma Mense het hout, in dit speciale geval, „om niets” verwerken naar
hout voor de haardkachel zodat er meer geld voor de goede doelen beschikbaar komt.

Overige reacties
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Geachte mevrouw Hooij, Toen u de verantwoordelijkheid voor o.a. groen overnam van mevrouw Kuiper - Kuijpers kreeg ik weer hoop. Zou deze wethouder
meer respect voor bomen hebben? Helaas, van hetzelfde laken een pak, sterker nog: de strijd wordt nu massaal ingezet. Het aanzien van
de volledig vernielde Vrijheidsdreef doet mij denken aan een speech lang geleden ("Mochten Sie den totalen Krieg?").
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Na de zomerstorm zou je toch denken: Wat er nu nog staat is sterk genoeg? En bovendien hebben burgers een eigen verantwoordelijkheid om niet bij
windkracht 10 onder bomen te gaan wandelen. Vanwaar toch die angst bij de overheid voor aansprakelijkheid voor een vallende tak? Is het Groenendaalse
bos uw volgende campagne, immers ook levensgevaarlijk met al die bomen? Ik zou als gemeente benauwder zijn voor mondige bewoners, die juridisch de
weg weten. Ik zit niet te wachten op het standaardantwoord "Ze waren ziek". Ik heb foto's van kerngezonde stammen laten beoordelen. Ik ben bang, dat de
analyse van de bomen door dezelfde "bomenverzorgers" is gedaan als het omleggen ervan. Ik hoor in de verte Jacobse en Van Es zeggen: "Oh, oh, oh,
mevrouwtje...".
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Alhoewel ik niet in Heemstede woon wil ik graag alsnog een luid protest laten horen tegen het kappen van zoveel majestueuze bomen aan de Vrijheidsdreef.
Ik zag vanavond wederom op de televisie dat dit soort bomen gered kan worden d.m.v. warmtetherapie. Dat kost wat per boom (2000 Euro), maar voor zo’n
bedrag had de gemeente er best een paar kunnen laten staan. Toen ik nog werkte reed ik vaak door de Vrijheidsdreef, vooral vanwege die prachtige
bomen. En nu reed ik er nog voor om. Het is te droevig voor woorden.
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Nieuwe bomen op Vrijheidsdreef
Uitleg over noodzaak kap op dinsdag 13 oktober 15.30 uur
Eind september heeft de gemeenteraad -met tegenzin- ingestemd met de kap van alle
kastanjebomen op de Vrijheidsdreef. Kappen is onvermijdelijk geworden omdat een
groot deel van de bomen sterk is aangetast door de kastanjeziekte. Omdat dit
gevaarlijke situaties oplevert is de Vrijheidsdreef sinds juli geheel afgesloten. Ruim de
helft van de kastanjes wordt eind oktober 2015 verwijderd, in het najaar van 2016 volgt
de rest van de bomen. Op dinsdag 13 oktober om 15.30 uur is er, mits het weer gunstig
is (geen harde wind), gelegenheid voor belangstellenden om ter plaatse uitleg te krijgen
over de kastanjeziekte, de symptomen en het verdere proces. Iedereen is van harte
welkom aan de zuidzuide van de Vrijheidsdreef (bij het Vrijheidsbeeld).
Nieuwe bomen
Het is de bedoeling in de periode november 2016 – maart 2017 nieuwe robuuste bomen
aan te planten die groot en oud kunnen worden, zodat de Vrijheidsdreef zijn
monumentale karakter kan terugkrijgen. Als de nieuwe bomen vruchten geven en/of
mooi verkleuren in de herfst is dat een pré. Daarbij valt te denken aan bomen als de
tamme kastanje, walnoot, eik, beuk of linde. Inwoners die nog andere ideeën voor
nieuwe bomen hebben, kunnen deze doorgeven aan de gemeente via
gemeente@heemstede.nl (bij onderwerp Vrijheidsdreef vermelden). Uiteindelijk wordt
een herplantplan opgesteld.
Hergebruik hout van kastanjes
De gemeente heeft inmiddels al diverse ideeën ontvangen voor het hergebruik van de
gekapte kastanjes, zoals het verwerken van het hout tot een kunstwerk, zitbanken of
grafkisten. Ook het versnipperen van het hout voor speelplaatsen bij scholen of als
brandstof voor houtkachels is genoemd.
Voor gebruik binnenshuis is hout van de paardenkastanje ongeschikt. De
mogelijkheden voor hergebruik van de boomstammen zijn daarom beperkt. Bovendien
kan alleen hout van niet zichtbaar aangetaste bomen hergebruikt worden. Dit om het
risico op verspreiding van de bacterie die de kastanjeziekte veroorzaakt te beperken.
Suggesties of ideeën voor hergebruik kunnen aan de gemeente worden doorgegeven,
eveneens via gemeente@heemstede.nl onder vermelding van Vrijheidsdreef.

